RETIFICAÇÃO Nº 01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO 2020
EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA UFMG E DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES
O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas filial EBSERH (HC-UFMG), o Hospital
Risoleta Tolentino Neves (HRTN) / Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) / Fundação
de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) COMUNICA que foram efetuadas as seguintes
alterações:
Onde se lê
4.10.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata lactante.
Leia-se
4.10.4. Para as candidatas lactantes, o tempo gasto na amamentação será compensado, até o
limite máximo de 01 (uma) hora.
Onde se lê
5.5.1. Após o dia 08 de dezembro de 2019 as informações prestadas serão definitivas para
este Concurso Público e não poderão ser alteradas ou retificadas
Leia-se
5.5.1. Após o dia 08 de dezembro de 2019 as informações prestadas serão definitivas para
este Processo Seletivo e não poderão ser alteradas ou retificadas.
Onde se lê
6.3.21.1 Após o dia 08 de dezembro de 2019 as informações prestadas serão definitivas para
este Concurso Público e não poderão ser alteradas ou retificadas. O candidato que não realizar
a correção dos dados pessoais, até a data prevista no item 6.3.20, não poderá alegar
posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
Leia-se
6.3.21.1 Após o dia 08 de dezembro de 2019 as informações prestadas serão definitivas para
este Processo Seletivo e não poderão ser alteradas ou retificadas. O candidato que não realizar
a correção dos dados pessoais, até a data prevista no item 6.3.20, não poderá alegar
posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
Onde se lê
7.1 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 11 de fevereiro de 2019 nos
seguintes site: www.hc.ufmg.br, www.hrtn.fundep.ufmg.br e www.gestaodeconcursos.com.br.
Leia-se
7.1 O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 11 de fevereiro de 2020 nos
seguintes site: www.hc.ufmg.br, www.hrtn.fundep.ufmg.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

1

Onde se lê
9.4.1 Após 19 de fevereiro de 2018, em caso de desistência, as convocações serão feitas, por
e-mail e/ou telefone, sempre com prazo de um dia útil para os candidatos se apresentarem,
após o qual aqueles que não se manifestarem ou não forem localizados serão considerados
desistentes. Os contatos serão dirigidos ao endereço e telefones constantes na ficha de
inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a exatidão desses dados, assim
como a atualização dos mesmos junto à Secretaria da COREMULT do respectivo Hospital após
as inscrições.
Leia-se
9.4.1 Após 19 de fevereiro de 2020, em caso de desistência, as convocações serão feitas, por
e-mail e/ou telefone, sempre com prazo de um dia útil para os candidatos se apresentarem,
após o qual aqueles que não se manifestarem ou não forem localizados serão considerados
desistentes. Os contatos serão dirigidos ao endereço e telefones constantes na ficha de
inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a exatidão desses dados, assim
como a atualização dos mesmos junto à Secretaria da COREMULT do respectivo Hospital após
as inscrições.
Onde se lê
12.5. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer retificações, adendos
referentes ao processo seletivo para ingresso na Residência Multiprofissional em 2019 que
vierem a ser publicados tempestivamente pela COREMULT do HC/HRTN/UFMG/FUNDEP.
Leia-se
12.5. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer retificações, adendos
referentes ao processo seletivo para ingresso na Residência Multiprofissional em 2020 que
vierem a ser publicados tempestivamente pela COREMULT do HC/HRTN/UFMG/FUNDEP.
Onde se lê
Profª. Luciana de Gouvêa Viana
Superintendente do HC/UFMG/Filial Ebserh
Prof. Alexandre Rodrigues Ferreira
Gerente de Ensino e Pesquisa do HC/UFMG/Filial Ebserh
Profa. Marcella Assis
Coordenadora da COREMULT HC/UFMG/Filial Ebserh
Leia-se
Profª Andréa Maria Silveira

Superintendente do HC/UFMG/Filial Ebserh
Profª Fabiana Maria Kakehasi
Gerente de Ensino e Pesquisa do HC/UFMG/Filial Ebserh
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